
 
     
 
 
 

 
 
 

 

 

  BW. POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS 
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ท 6 วนั 4 คืน 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยอืนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ล่องเรือ

สาํราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ส่ิงก่อสร้างอนัโด่งดงัของออสเตรเลียท่ีองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้

เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่  ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวนัและทะเลสีครามบรรยากาศ

อนัสดช่ืนของอ่าวซิดนีย ์  ชมสตัวพ์ื้นเมืองหลากหลายชนิดท่ี โคอาล่า พาร์ค  ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS 

ROCK ตาํนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อนัเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารท่ีก่อสร้างตาม

แบบสถาปัตยกรรมยโุรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และ กระท่อม

กปัตันคุ้ก นกัสาํรวจชาวองักฤษคนสาํคญัของโลก ผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย นาํท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลปิชมฝูงนก

เพนกวนิ ท่ีเดินข้ึนจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลบัคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตวันอ้ย รถไฟจักรไอนํา้โบราณ 

(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายลาํเลียงถ่านหินระหวา่งเมืองใน

สมยัก่อนแต่ปัจจุบนัดดัแปลงใหเ้ป็นรถไฟในการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• เมนูพิเศษ!! กุ้งลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พร้อมไวน์รสเย่ียม  

• พร้อมสะสมไมลจ์ากการบินไทย 

กาํหนดการเดินทาง  20 – 25 พฤศจิกายน 

     30 พฤศจิกายน- 5 ธนัวาคม 2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 

     5 – 10 ธนัวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – ซิดนีย ์

2 
นครซิดนีย ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์- ซิดนีย ์

3 
นครซิดนีย ์– เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์ 

ชอ้ปป้ิง (บนิ) เมลเบริน์  

4 
เกรทโอเช่ียนโรด้(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย ์

พอรต์แคมเบลล ์- เมลเบริน์ 

5 
เมลเบริน์ – รถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ 

ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พรอ้มทานกุง้มงักรคนละครึ่งตวั 

6 นครเมลเบริน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 



 
     
 
 
 

 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – นครซิดนยี ์

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ 
 

 

 
15.00 น.  คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ช้ัน 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดนิทาง 

17.50 น.  เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบนิที่  TG 475 
 

 

 

07.10 น.            เดินทางถงึท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่าน

     พิธตีรวจคนเข้าเมือง นาํท่านเดินทางสู่ สวนสตัวพ์ื้ นเมือง KOALA PARK  

     SANCTUARY เพลิดเพลินไปกบัการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสตัว์

     พ้ืนเมืองนานาชนิด อาท ิโคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่านได้สมัผสัและถ่ายรปูคู่

     กบัโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมือของ

     ท่านเอง สดช่ืนผ่อนคลายไปกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน บนพ้ืนที่กว่า 10 เอเคอร์ของ

     ผนืป่าอนัอดุมสมบูรณเ์ขตร้อนช้ืน 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 
   นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์ช่ืนชมทวิทศัน์อนัสวยงาม

   บนผนืแผ่นดนิและหุบเขาอนักว้างใหญ่ซ่ึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สตัว์ต่าง ๆ 

   สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเตม็ไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล

   เป็นสนีํา้เงินตามหุบเขาอนักว้างใหญ่ ผ่านเมืองเลก็ๆกลางหุบเขาช่ือว่า  

   KATOOMBA  จากน้ันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK) เป็น

   แท่นหินใหญ่สามก้อนรปูทรงแปลกตาที่เกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นตาํนาน

   ความรักอนัแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อน

   ทาํให้หุบเขาแห่งน้ีมีความงามย่ิงขึ้น จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD 

   บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทาํให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้ 

   สวยงามย่ิงขึ้นอกีมุม นาํท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC  

   RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถงึ 45 องศา 

   ว่ิงผ่านทะลุหุบเขาอนัสงูชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสยีว จากน้ันให้

   ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จดัไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและ

   หุ่นจาํลองการขดุถ่านหินในสมัยก่อน จากน้ันข้ึนกระเชา้ SCENIC CABLEWAY 

   จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสนีํา้เงินที่ท่านยัง

   สามารถชมยอดเขาสามอนงค์อกีมุมที่แตกต่าง  
   หลังจากน้ันนาํท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซิดนยี ์

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 



 
     
 
 
 

 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       นครซิดนยี ์– เทีย่วชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนยี ์– ช็อปป้ิง – เมลเบริน์ 

 

นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN 

HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยม

   มาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด  

   อนัสดช่ืน ที่นิยมเล่นกระดานโต้คล่ืน หาดทรายแห่งน้ียังได้เป็นเส้นทางในการว่ิง

   มาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกฬีาโอลิมปิก ปี 2000   

   ผ่านชมบา้นของเศรษฐีบนเนนิเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพ่ือชมทศันียภาพอนั

   สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแกป๊ จุดชม

   วิวที่สวยงามอกีแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และ

   ความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณน้ียังเคยเป็นจุดวางปืน

   ใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอรี่ 

   ม้าน่ังหินตัวโปรดของภริยาของผู้สาํเรจ็ราชการคนแรกของรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ ซ่ึงเป็น

   ม้าหินทรายอยู่ปลายสดุของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  

   นอกจากน้ีด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรปูที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรปูให้เหน็

   โรงละครโอเปร่า เฮ้าสแ์ละสะพานฮาร์เบอร์เป็นสญัลักษณข์องนครซิดนีย์  

   แวะร้านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝาก อาทเิช่นครีมบาํรงุผวิ หรือของที่

   ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ นาํท่านสู่ท่าเรือ 
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์อาหารเอเซียบนเรือ  

    ล่องเรือสําราญในอ่าวซิดนยี ์ เพ่ือชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์(OPERA  

   HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารปูเรือซ้อนกนัอนัเป็นเอกลักษณใ์น

   แบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างช่ือเสยีงให้กบัออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น 

   อซูอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ 

   ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น 

 มรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสร์ิต ห้อง

แสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่าน

ยังสามารถถ่ายรปูกบัสะพานฮารเ์บอร ์  ที่เช่ือมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกบั

ตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทาํให้การ

เดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกย่ิงขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าว

อวดความงามในอ่าวแห่งน้ี ผ่านชมย่ายใจกลางเมืองย่านซิตี้  เซนเตอร์ จากน้ัน



 
     
 
 
 

 
 
 

เดินทางกลับสู่ซิดนีย์ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงในย่านไชน่า ทาวน์ สนิค้าท้องถิ่นเพ่ือเป็น

ของฝาก ไม่ว่าจะเป็นตุก๊ตาจงิโจ้ โคอาล่า เสื้อผ้า ครีมบาํรงุผวิ และสนิค้าอื่นๆ  

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารไทย 
จากน้ันเดินทางสู่ สนามบนิภายในประเทศของเมืองซิดนยี ์

…….น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบริน์ เที่ยวบินที่ 
…….น.  เดินทางถงึนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย   
 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัทีสี่ข่องการเดินทาง      เกรทโอเช่ียนโรท้ (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย ์–พอรต์แคมเบลล ์-เมลเบริน์ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นาํท่านเดนิทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเช่ียนโรด้แบบเต็มสาย ที่

  สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถงึรัฐวิคตอเรีย 

  ผ่านทางเมืองจีลองที่เป็นเมืองแห่งอตุสาหกรรมของรัฐวิคตอเรีย จากน้ันนาํท่าน

  เข้าสู่เขตเกรทโอเช่ียนโร้ด ให้ท่านได้ชมทศันียภาพที่สวยงามของชายฝั่งมหาสมุทร

  และหาดทรายต่าง ๆ ตามเส้นทางที่งดงามแห่งหน่ึงของออสเตรเลีย โดยผ่าน 

  เมืองAnglesea และเมือง Lorne ที่เตม็ไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและ

  สงบ ก่อนเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอกีเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอกี

  เมืองและมีนํา้ทะเลสนีํา้เงินตัดกบัป่าอนัเขยีวขจีทาํให้เมืองน้ีมีเสน่ห์สวยงาม  

  นอกจากน้ีระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
      จากน้ันเดนิทางต่อสู่ พอรต์แคมเบลล ์สมัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามที่สดุในโลก 

   คุณจะต้องตะลึงกบัภาพทวิทศัน์อนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภมิู

   ประเทศที่ไม่เหมือนที่ใด ๆ ในโลก  นาํท่านชมปรากฏการณธ์รรมชาติของหิน  

   Twelve Apostles ซ่ึงตั้งช่ือตาม 12 นักบุญ หรือสบิสองสาวกศักดิ์สทิธิ์ของศาสนา

   คริสต์ ซ่ึงถอืว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด (แนะนําซ้ือทวัร์

   เพ่ิมโดยนัง่เฮลิคอปเตอร ์ใหท่้านชมความงามในมมุสงูทีร่บัรองไดว้า่ท่านจะตอ้ง

   ประทบัใจ ราคาทีเ่ร่ิมตน้โดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลียโดยใชเ้วลา  

     10  นาที   สาํหรบัท่านทีส่นใจกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร)์  

     จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น 
คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ อาหารจีน  ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่า้ของการเดินทาง      เมลเบริน์–รถไฟจกัรไอนํ้ าโบราณ–ชมนกเพนกวินทีเ่กาะฟิลลิป 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 
     
 
 
 

 
 
 

นาํท่านช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นของฝากคนไม่ว่าจะเป็นตุก๊ตาโคอาล่า จิงโจ้ 

ครีมบาํรุงผิว เสื้อผ้าราคาที่เป็นกันเอง (สถานที่และเวลาในการซ้ือของขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมในแต่ละฤดู หัวหน้าทวัร์จะเป็นผู้แนะนาํ) จากน้ันสู่ย่านดันดีนองส์

ที่ ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอนํ้ า

โบราณ (PUFFING BILLY STEAM  TRAIN) ซ่ึงแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทาง

ในการเดินทางระหว่างเมืองและ   ขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็น

รถไฟสายเก่าที่ว่ิงระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูก ดั ด แ ป ล ง นํ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร

ท่องเที่ยวชมป่า นาํท่านน่ัง รถไฟจักรไอนํ้ าโบราณ เพ่ือชมทศันียภาพอันสวยงาม

ตามแนว เขาตลอดเส้นทางว่ิงของรถไฟและท่านยังสามารถชมป่าไม้และ

หุบเขาอันสายงามเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เตม็ไป

ด้วยหุบเขาและป่าสงูที่ยังคงความสมบูรณ ์  
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต ์ 

  นาํท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซ่ึงเป็นเกาะเลก็ ๆ ที่เตม็ไป

   ด้วยสตัว์พ้ืนเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสตัว์นํา้และสตัว์ป่าและคงความเป็น

   ธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวนํา้

   และนก นานาชนิด 
คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูกุง้ลอ๊บสเตอรค์รึ่งตวั เสิรฟ์พรอ้ม

ไวนร์สเยีย่ม 

   นาํท่านสู่  PHILLIP ISLAND NATURE PARK  พบประสบการณอ์นัน่า 

   ประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินพนัธุเ์ล็กทีสุ่ดในโลกที่อยู่รวมกนั

   เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงาม

   ยามพระอาทิตย์อัสดงซ่ึงท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวน

   พาเหรดขึ้นจากทะเลเพ่ือกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่

   ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสยีงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเหน็ความน่ารัก

   อย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่าน้ีจะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกที

   ตอนพระอาทิตย์ตก ( หา้มถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทํา

   ใหเ้พนกวนิตกใจ ) จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมลเบิร์น  
 นาํท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME /BAYVIEW EDEN HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง       นครเมลเบริน์ชมเมือง – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   นาํท่านชมเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่า

   และความใหม่เข้าด้วยกนั เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่นํา้ Yarra มี 

   สวนสาธารณะริมนํา้ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 



 
     
 
 
 

 
 
 

   คละเคล้ากบัตกึสงูระฟ้าในสมัยปัจจุบันทาํให้มีภมิูทศัน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มี

   แม่นํา้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอนัเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น  นาํท่านชม อาคาร

   รฐัสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  ชม สวนฟิตซรอย  

   สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์เป็นที่ตั้ง กระท่อม 

   กปัตนัคุก้ (ไม่รวมค่าเขา้ชมในกระท่อม)บ้านพักของนักสาํรวจชาวองักฤษคน

   สาํคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมน้ีได้ถูกย้ายมา

   เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี อสิระช้อปป้ิงอย่าง

   จุใจในย่านไชน่า ทาวน์ ร้านค้ามากมายบนถนน Swanston และยังมีอาคารบ้านเก่า

   สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยกาศแบบชาวจนีและชาวเอเซีย   

   หรือจะช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าช่ือดัง อาท ิห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่าน

   ถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เตม็ไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน 

   หลากหลายสาํหรับบุรษุและสตรี   (อาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย) 

   จากน้ันทาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครเมลเบิร์น   

16.15 น.    เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG466 

21.45 น.        เดินทางถงึกรุงเทพฯ..... โดยสวสัดิภาพ  

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง  20 – 25 พฤศจิกายน, 30 พฤศจิกายน- 5 ธนัวาคม 2561 

     5 – 10 ธนัวาคม 2561 

 

 

คณะผูเ้ดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 

พฤศจิกายน 

ราคารวมตัว๋ 

ธนัวาคม 
ปรบัราคาจาก 70,900.- 

ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน

ระหว่างประเทศ 

(รวมตัว๋ภายในประเทศแลว้) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 66,900.- บาท 66,900.- บาท 45,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่  64,900.- บาท 64,900.- บาท 41,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 59,900.- บาท 59,900.- บาท 38,900.- บาท 
เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 55,900.- บาท 55,900.- บาท 36,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ   9,900.-บาท   9,900.- บาท   9,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้ง  ลดทา่นที ่3   1,000. -บาท   1,000. -บาท   1,000. -บาท 

* ร* การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารมากกว่า 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาเพ่ิมขึ้น ส่วนขนาดของกรุป๊จะสรุปได้หลังที่ปิดกรุป๊แล้วประมาณ 3 อาทติย์ก่อนเดินทาง 

*ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพ่ิมจากสายการบิน  

* กรณอีอกตัว๋แล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้(NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขตัว๋กรุป๊ของสายการบิน 



 
     
 
 
 

 
 
 

*สาํหรับห้องที่เป็นสามเตยีง(Triple room)โรงแรมในออสเตรเลียมีจาํนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่

สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds)หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สาํหรับ

ห้องนอน 3 ท่าน 

* บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลูกค้าซ้ือเองเพ่ือต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้าหรือ

จาํนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจาํนวน กรุป๊ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเคร่ืองรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบัสายการบินจะพิจารณาให้ 

* มีวีซ่าออสเตรเลียแลว้ ลดท่านละ  4,500 บาท 

* กรณลูีกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย่ืนวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   

* หากจาํนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่น่ังในการบริการตลอดการเดินทาง 

* ที่น่ังสาํหรับกรุป๊ที่เราจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้านหน้าสดุ(long leg seat)  

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า  

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG) และ สายการบนิภายในแลว้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหน่ึงหอ้ง), คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ, คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่,ี คา่วซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

สาํหรบัผูเ้ดินทางไปพร้อมกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 

 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้

หรอืกรณุาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    

 ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ายตุํ่า กวา่ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งทาํประกนัเพิม่) 

 ลกูคา้อาย ุ1 เดอืน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  

 คา่น้ํามนัจากสายการบนิ ณ วนัที ่  1 ตุลาคม 2560 และบรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาตามภาษน้ํีามนั หากสาย

การบนิเปลีย่นแปลงภาษน้ํีามนัหลงัจากน้ี 
 คา่วซี่าออสเตรเลยี สาํหรบัคนไทย 

 
. 

อตัราน้ีไม่รวม  

 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด โดยสายการบนิไทย (inter) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

ไดท้า่นละ 30 กโิลกรมั และ บนิภายในสายการบนิแควนตสั (domestic) อนุญาตใหโ้หลดไดท้า่นละ 23 กโิลกรมั ถอืขึน้

เครือ่ง 7 กโิลกรมัทา่นละ 1 ใบ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน (โดยเฉล่ีย 12 เหรียญออสเตรเลีย) 



 
     
 
 
 

 
 
 

 ค่าทิปคนขบัรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน  (โดยเฉล่ีย 10 เหรียญออสเตรเลีย) 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการ

เดินทาง  

 ไม่มีแจกน้ําด่ืมบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า 

 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 กรณไีมเ่ดนิทางพรอ้มกรุ๊ปตัง้แต่ประเทศไทย ลกูคา้ตอ้งทาํประกนัเพิม่เอง หรอื จะใหบ้รษิทัฯ จดัทาํให ้ทาง

ลกูคา้สามารถแจง้ได ้(เป็นไปตามกฎหมายทุกทา่นตอ้งทาํประกนัการเดนิทางกรณเีดนิทางกบับรษิทัทวัร)์ 

 
 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงทา่น  

 ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีก่อน 21 วนั

ทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซี่าเขา้ประเทศออสเตรเลยีล่าชา้ ไม่ทนักําหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวี

ซ่าของทา่นไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจาํทัง้หมด 

 สาํหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  14 วนัทาํการสาํหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผา่นแล้วขอชาํระยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากบริษทัฯ ไม่ได้รบัเงินครบทัง้หมดก่อน 

วนัเดินทาง  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

ค่ามดัจําทวัร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้า  50  วนั ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิ

หรือไม่สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 51 วนัทาํการคนืคา่มดัจาํ 30,000.- บาท. 

 แจง้ลว่งหน้า 31– 50 วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัจาํตัว๋ทา่นละ 30,000 บาท  

 แจง้ลว่งหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดนิทาง ยดึคา่มดัจาํ 30,000.- บาท และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ดงัน้ี 

- กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซี่าจากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจาํทัง้หมดและหกัคา่ใชจ้า่ย 50% จากราคาทวัร ์ 

- กรณีออกตัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋ หรอืยดึมดัจาํทัง้หมด 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่วซี่า สถานทตูไมค่นืคา่วซี่า (NON REFUND) 

- กรณีตดิธุระสว่นตวั หรอื เอกสารไมพ่รอ้มทีจ่ะยืน่วซี่า ขอยดึมดัจาํทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหน้า 1 – 20 วนั ก่อนเดนิทาง จะไมม่กีารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอืไมใ่ชบ้รกิารระหวา่งทวัร ์จะไมม่กีารคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหต ุ 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย

หรอืสิง่ตอ้งหา้มนําเขา้ประเทศรวมถงึเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็



 
     
 
 
 

 
 
 

ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมค่นืเงนิไหท้า่นไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ

ในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเน่ืองมาจากเอกสารในการยืน่วซี่าไมค่รบถว้นและไมผ่า่นมาตรฐานในเรื่องการเงนิและการ

ทาํงานของตวัผูโ้ดยสารเอง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตัว๋

เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณีทีส่ายการบนิระหวา่งประเทศลา่ชา้ 

 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  

ทางสถานฑตูออสเตรเลยี  เริม่การเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทุกทา่น ทีส่มคัรขอวซ่ีา เพือ่เดนิทางไป 

ประเทศออสเตรเลยี ดงันัน้ผูย้ ืน่ขอวซ่ีาทุกทา่น จะตอ้งมาตดิต่อ ทีศ่นูยย์ืน่วซ่ีาออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพือ่สแกน

ลายน้ิวมอื และตอ้งจองควิวซ่ีาก่อนยืน่เทา่นัน้ 

1) หนงัสอืเดนิทาง มอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน (นบัวนัเดนิทาง) และถ่ายสาํเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก 

หรือมีวีซ่าติดมาทัง้หมด (สาํคญัมาก) 

***การยืน่วซ่ีาออสเตรเลยีไมจ่าํเป็นตอ้งนําพาสปอรต์เขา้สถานทตู สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื 

สาํเนาหน้าพาสปอรต์ ยืน่ได ้แต่หากใหท้างบรษิทัฯ มา จะดกีวา่เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะนําพาสปอรต์ไปรดูเลม่ที ่

VFS แลว้นํากลบัมาพกัไวท้ีบ่รษิทัฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ วนัเดนิทาง *** 

2) รปูถ่ายส ีจาํนวน 2 รปู (ขนาด 1 น้ิวครึง่ หรอื 2 น้ิว) 

3) สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

4) สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้ม)ี, สาํเนาทะเบยีนสมรส  (ถา้ม)ี  

5) หนังสือรบัรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยู่ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)  หรอืสาํเนา

ทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

6) ขา้ราชการจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทัง้คู่)   

7) ขา้ราชการเกษยีณอาย ุขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษยีณ 

8) หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือ ฝากประจาํตวัจริง (จะได้คืนเพ่ือได้รบั

พิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านัน้ หมายเหต ุ สถานทูต

ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ยืน่วีซ่า 

9) เดก็ขอหนงัสอืรบัรองจากโรงเรยีน(ตวัจรงิ)หรอืสมดุรายงานประจาํตวันักเรยีนหรอืกรณปิีดเทอมใชบ้ตัรนกัเรยีน  

10) ขอสาํเนาสตูบิตัร เดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี 

11) เดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา  

11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทัง้คู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอาํเภอเท่านัน้ จากบดิาและ

มารดาใหอ้นุญาตออกนอกประเทศ  

** กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชวต์วัท่ีตวัแทนย่ืนวีซ่า VFS พร้อมกบับตุร   

11.2   กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากทางอาํเภอจากบดิาและมารดาอนุญาต

ออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอรม์ 1229  

12) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัลกูค้าท่ีมีอายเุกินกว่า 75 ปี ( ยกเวน้กรณทีีผู่ส้งูอาย ุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัทีจ่ะ

เดนิทางจรงิ บรษิทัฯจะดาํเนินการใหแ้ละแนะนําใหย้ืน่วซ่ีาก่อนวนัเดนิทางมากกวา่ 45 วนั และตอ้งจา่ยคา่ทวัร์



 
     
 
 
 

 
 
 

ทัง้หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณทีีว่ซ่ีาไมผ่า่นหรอืออกไมท่นัตามกาํหนดวนัเดนิทางมผีลทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด้

บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่า่กรณไีด ๆ ทัง้สิน้ และ จะไมร่บัผดิชอบกรณเีพือ่นรว่มเดนิทางทีผ่า่นแลว้จะยกเลกิ

เดนิทางเนืองจากมบีางทา่นในคณะไมผ่า่น บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดรวมถงึญาตหิรอื

ผูต้ดิตามทีผ่ลวซ่ีาออกแลว้แต่ยกเลกิเพราะกรณน้ีี) 

กรณีท่ียืนยนัจะให้ย่ืนวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซ่ีาเป็นเวลานาน และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการ

ทาํประกนัสขุภาพซึง่ลกูคา้จะตอ้งจา่ยเองพรอ้มกบัตอนยืน่วซ่ีา  (ราคาขึน้อยูก่บับรษิทัฯ ประกนันัน้ๆ หรอื ลกูคา้

สามารถทาํเองได)้  หลงัจากยืน่แลว้ รออกีประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทตูจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพือ่

ไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทีส่ถานฑตูกาํหนด หลงัจากนัน้รอผลวซ่ีาอกีท ี นอกจากน้ีวซ่ีาขึน้อยูก่บัผลของ

สขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทตูพจิารณาเป็นรายบคุคล สว่นวนัรบัวซ่ีาไมส่ามารถระบุได ้ กรุณาใส่

หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(สาํคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในสาํเนาบตัร

ประชาชนและ สาํเนาทะเบยีนบา้น เพือ่กรอกฟอรม์ในการยืน่วซ่ีา  

13) ระยะเวลาในการยืน่วซ่ีาประมาณ 10-15 วนั   หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) หากมบีางทา่นไดย้ืน่เลม่เขา้ VFS 

แลว้นําเขา้สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึออกมาจากสถานทตูไดจ้นกวา่จะถงึวนักาํหนดรบัเลม่ หากมีการใช้เล่ม

เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวีซ่า  หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ --            

                 

กรณีลกูค้าใช้บตัรเอเบค  

โดยปกตบิตัรเอเบค(APEC CARD) จะใชส้าํหรบัเดนิทางเพือ่ธุรกจิเทา่นัน้ ซึง่การเดนิทางกบัทวัรจ์ะตอ้งยืน่ 

วซ่ีาทอ่งเทีย่ว เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วจะตอ้งยืน่วซ่ีาแบบทอ่งเทีย่ว(Tourist Visa) แต่หากลกูคา้จะใชบ้ตัรเอเบค (APEC 

CARD) แลว้ไมส่ามารถเขา้ประเทศออสเตรเลยีได ้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ หากยืน่วีซ่าท่องเทีย่ว(Tourist Visa) ทางลกูค้าอาจจะโดยตดับตัรเอเบค(APEC CARD) โดย

อตัโนมติั เนือ่งจากตามเงือ่นไขวีซ่าประเทศออสเตรเลีย จะยึดวีซ่าล่าสดุ แล้วจะยกเลิกวีซ่าอนัเก่าโดย

อตัโนมติั) ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัดลุพินิจของลกูค้าในการตดัสินใจ ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ : 

http://thailand.embassy.gov.au/  หรอื โทร. +66 2 344 6300 

 

เง่ือนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 

 การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่าไมส่ามารถ

แทรกแซงการพจิารณาของสถานทตูได ้ ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะ

เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้  
 

 

กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า  

1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนคาํร้องขอวีซ่า

ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทกุครัง้ 

2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าลา่ชา้ไมท่นักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด  

http://thailand.embassy.gov.au/


 
     
 
 
 

 
 
 

3. หากทางสถานทตูแจง้วา่เหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่าของทา่น 

ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

ทีอ่ยู่ ตวัแทนรบัยืน่วีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย 

ช้ัน 28 อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ซ.สขุมุวทิ 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, กรงุเทพฯ 10110 

ทาํการ : 8.30น. – 16.30น. วนัจนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ ยกเว้นวนัหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย 

เวลายื่นใบสมคัร : 8.30 น. – 15.00 น. 

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น. 

โทร: 02-118-7100 

อเีมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com 

เวบ็ :www.vfs-au.net 

**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขทีจ่ะยืน่กรุป๊*** 

⊗ กรุณาเตรียมเอกสารทีช้ี่แจงไวข้า้งตน้ใหค้รบตามทีก่าํหนด เพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า ⊗ 

**** เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ..................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากม)ี ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) .................................................................................................................. 

............................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  ............................ 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่......................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ............................. 

โทรศัพทท์ี่ทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด   (.....) สมรส   (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ........................................ 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) 

........................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถอื ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 



 
     
 
 
 

 
 
 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .......................................................................... 

ที่อยู่ ........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ..................................

  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

11. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเด่ียว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มเีตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     

 

12. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

13. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ................................................. 

14. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 
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